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Muutosten vuosi  Merenkulkulaitoksessa 

Merenkulkulaitoksessa  viime vuosi oli 
muutosten aikaa. Mullistuksia ei ole tapah-
tunut, mutta merkittäviä muutoksia  kyllä. 

 kin.  
Merenkulkulaitoksen  kannalta merkit. 

tävin oli pitkään valmisteltu organisaatio- 
uudistus, joka tuli voimaan vuoden  1998 

 alussa.  On  totta, että muutos jäi pienem-
mäksi kuin moni toivoi. Merenkulkulai-
toksesta ei  tullut  valtion hikelaitosta, mutta 
nettobudjetointi lisääntyi  ja väylämaksut 

 ohjattiin tulemaan suoraan Merenkulku- 
laitokselle. Tämän myötä laitoksen  tulos-
vastuu lisääntyy entisestään. Joudumme  

yhä tarkemmin seuraamaan tulojen  ja 
 menojen kehitystä,  sillä kauppamerenku. 

lun  aiheuttamat kustannukset  on  nyt  ko-
tettava  pääosin omilla tuloilla. 

Organisaatiouudistus  vaikutti merkittä-
västi myös alusturvallisuussektorilla.  Me

-renkulkuosasto  sai aiempaa itsenäisem-
män aseman Merenkulkulaitoksen sisällä. 
Uudistus varmistaa  sen,  että Merenkulku- 
laitoksen eri roolit toisaalta varustajana  ja 

 toisaalta alusten tarkastajana  on  selvästi 
erotettu toisistaan. 

Merenkulkulaitoksessa  tehty kansainvä-
linen alusturvallisuustyö sai vuoden lopul- 

la merkittävän tunnustuksen kun  Suomi 
 valittiin ensimmäistä kertaa YK:n alaisen 

kansainvälisen merenkulkujärjestön 
IMO:n neuvostoon. Suomea edustanut 
Merenkulkulaitos  on  ollut jatkuvasti ak-
tiivinen myös muissa kansainvälisissä me-
renkulkualan järjestöissä  ja projekteissa. 

 Työ tuottaa tulosta muun muassa kehitty-
vän laivojen tunnistusjärjestelmän  ja  elekt-
ronisten merikarttojen siirtojärjestelmien 
muodossa. 

Kansainvälinen  Estonia-tutkimuskomis-
sio  sai vuosia kestäneen työnsä valmiiksi 
joulukuussa  1997.  Raportti sisälsi lukuisia 



suosituksia toimenpiteistä turvallisuuden 
parantamiseksi. Valtaosa raportin suosi-
tuksista  on  jo  toteutettu kansainvälisenä 

 tai pohjoismaisena  yhteistyönä. Raportin 
suositusten pohjalta  ja  liikenneministeri-
ön pyynnöstä Merenkulkulaitos selvitti 
vielä, mitä läto•  •a  tarvitaan. 

Luotsausta  säätelemään saatiin viimein-
kin kaildden  aikojen ensimmäinen luot-
sauslaki. Saavutus  on  merkittävä, onhan 
lakia yritetty saada aikaan  jo  20  vuoden 
ajan. Luotsaus  ja  satamaluotsaus  yhdistet-
tiin yhdeksi luotsaustapahtumaksi. Siten 
laki selkeyttää luotsausta, mikä  on  kaikki-
en etu. Toisekseen ulkomaisia  ja  kotimai-
sia aluksia kohdellaan samalla tavoin. 
Luotsauspakkoja luotsausvapautus koske-
vat nyt samalla tavalla kaikkia aluksia li-
pusta riippumatta. 

Meriliikenne kasvoi pienen laskun jäl-
keen taas tuntuvasti vuonna  1997  ja  nou-
su näyttää jatkuvan suotuisan talouskehi-
tyksen myötä. Erityisesti vilkastui pohjoi-
seen Suomeen suuntautuva liikenne. Tätä 
taustaa vasten tarkasteltuna Merenkulku- 
laitoksen uuden monitoimimurtajan  tt

-lausvaltuus  tuli oikeaan aikaan helmikuus-
sa  1997.  Työt telakalla käynnistyivät hyvin 
nopeasti  ja  uusi murtaja valmistuukin ke-
väällä  1998.  Alus tuo tuloja  jo  kesällä  1998 

 ja  on  käytettävissä seuraavan  talven  liiken-
teessä. Uuden murtajan myötä jäänmur-
tokapasiteetti kasvaa, mutta murtajien lu-
kumäärä säilyy entisellään, kun Hanse 
poistuu samaan aikaan jäänmurtajavah-
vuudesta keväällä  1998.  

Merenkulun vilkastuminen  on  tuonut 
mukanaan myös uhkakuvia. Suomalaises-
ta merihenkilöstöstå alkaa olla pulaa,  ja 

 tämä näkyy myös Merenkulkulaitoksessa. 
Toisaalta useat suuret  EU-maat ovat alka-
neet parantaa omien kauppalaivojensa toi-
mintaedefiytyksiä muun muassa ottamal-
la käyttöön tonnistoveron  ja  sallimalla ul-
komaisen työvoiman käytön heidän koti-
maansa ehdoin. Suomessakin  on  tehtävä 
nopeasti ratkaisuja, joilla pidetään suoma-
lainen tonnisto kilpailukykyisenä,  Suomi  

ei voi jäädä saarekkeeksi, jonka käytäntö 
poikkeaa muista  EU-maista.  Jos  näitä ky-
symyksiä ei pystytä pian ratkaisemaan, 
edessä  on ulosliputusten  aalto. 

Merenkulkulaitoksen  omien toiminta-
edellytysten kehittämisessä  on  edetty ri-
peästi. Keskushallinto toimi viime vuon-
na ensimmäisen kokonaisen vuoden uu-
sissa nykyaikaisissa tiloissa Helsingin Ruo-
holandessa. Keskushallinnon eri yksiköt 
saatiin saman katon  alle,  mikä tehosti 
omalta osaltaan käytännön työtä. 

Merenkullculaitoksen tietoverkko  ja  -jär-
jestelmät uusittiin vuoden  1997  aikana. 
Nyt keskushallinto  ja  neljä piiriä sivu toi-
mipaikkoineen ovat yhteisen netoverkon 
kautta reaaliaikaisessa yhteydessä toisiin-
sa  ja  myös ohjelmistot  on  standardoitu. 
Samalla Merenkulkulaitoksessa otettiin 
käyttöön intranet  ja  valmnisteltiin  omien 

 Internet-sivujen avaamista helmikuussa 
 1998. 

Merenkulkulaitoksen  henkilöstö  on 
 omaksunut uudistukset kiitettävästi. Esimer-

kiksi uudesta tietoverkosta saadaan päivä 
päivältä enemmän irti juuri henkilöstön 
omaksumien valmiuksien ansiosta. Henki-
löstön terveyden  ja  vireyden  eteen tehtyä 
työtä  on  jatkettu, mikä onkin entistä tär-
keämpää keski-iän noustessa. Myös henki-
löstön koulutukseen  on  panostettu  ja  pa-
nostetaan jatkossakin. Tämä  on  välttämä-
töntä muun muassa teknisen kehityksen 
takia, joka  ort  alalla jatkuvaa  ja  nopeaa.  

Merenkulkulaitoskin  on  tulevaisuudes-
sa entistä riippuvaisempi markkinoista  ja 

 niiden tarpeista. Joudumme panostamaan 
entistä enemmän asiakkaisiin  ja  sidosryh

-mun ja  tiivistämään kontakteja heidän 
suuntaansa, jotta tunnistamme heidän 
tarpeensa hyvissä ajoin. Yksi esimerkki täs-
tä suuntauksesta  on  uusi lehtemme Meri- 
väylä, joka välittää laitoksemme ajankoh-
taiset kuulumiset asiakkaille  ja  yhteistyö- 
kumppaneille. Lisäksi muun muassa kou-
lutuksessa panostetaan entistä enemmän 
asiakaspalveluun. Asiakkaan etu  on  luon-
nollisesti meidänkin etumme. 

Kyösti Vesterinen 
Pääjohtaja 

3 



Merenkulkulaitoksesta nettobudjetoitu  laitos 

S  
p 	J 

Liikenneministeriön vuotta aiemmin 
asettama työryhmä luovutti kesäkuussa 
ehdotuksensa Merenkulkulaitoksen  or

-ganisoinnista.  Työryhmän ehdotuksen 
mukaisesti Merenkulkulaitos  on  vuoden 

 1998  alusta alkaen liiketoimintaa har-
joittava nettobudjetoitu laitos.  

Alun  perin työryhmä sai tehtäväkseen 
valmistella Merenkulkulaitoksen muut-
tamista liikelaitokseksi. Toimeksianto 
perustui liikenneministeriön syyskuus-
sa  1995  asettaman edellisen organisaa-
tiotyöryhmän ehdotukseen. Työryhmän 
mielestä kuitenkin muutos suoraan bud-
jetin ulkopuoliseksi liikelaitokseksi oli-
si ollut liian suuri. 

Ehdotuksen mukaisesti Merenkuilcu-
laitos saa käyttöönsä väylämaksut. Toi-
mintamenot nettobudjetoidaan siten, 
että väylämaksuilla katettaisiin väylänpi

-don  ja jäänmurron  menoja. 
Alikatteelliseen hinnoitteluun  ja  mui-

hin liiketaloudellisesti kannattamatto
-mun,  mutta yhteiskunnan kannalta  tar- 

keisiin  tehtäviin osoitettaisiin valtion ta-
lousarviossa erillinen määräraha. 

Alusturvallisuuden  valvontaan liitty-
vät viranomaistehtävät organisoitaisiin 
laitoksen sisällä itsenäiseksi, muista toi-
minnoista riippumattomaksi yksiköksi. 
Yksiköllä  olisi alueellisia toimipisteitä. 
Laitoksen sisäistä organisaatiota kehitet-
täisiin tilaaja-tuottajamallin suuntaan. 
Valtionaputehtävät jäisivät edelleen  Me

-renkulkulaitokselle.  Väylä-  ja luotsaus
-maksujen perusteita ei työryhmä edel-

lyttänyt muutettavaksi. Merenkulkulai
-toksen  määrärahat budjetoitaisiin  net
-toperiaatteella.  

Talouspoliittinen ministerivaliokunta 
hyväksyi  19.6.1997  Merenkulkulaitok

-sen  organisaation kehittämis  n  liikenne-
ministeriön esittämällä tavalla. Liiken-
neministeriön esitys poikkesi hieman 
työryhmän ehdotuksesta. Ministeriö otti 
huomioon valtiovarainministeriön edus-
tajien eriävän mielipiteen ns. korvaus - 
momentin  osalta. Alikatteisiin hintoi-
hin  tai  muihin liiketaloudellisesti  kan-
nattamattomiin  tehtäviin ei osoitettaisi 
valtion talousarviossa erillistä määrära-
haa, vaan rannikon veneväylät, sisävesi-
en väylänpito, luotsaus, saariston yhte-
ysalusliikenne  ja piensatamatoiminta 

 rahoitettaisiin kokonaisuudessaan toi-
mintamenoista kuten nykyisin. Liiken-
neministeriön esitys oli muutoin työryh-
män ehdotuksen mukainen. 

Merenkulkulaitoksen organisaatiouu-
distus  toteutettiin vuoden  1998  alusta 
lukien. Samassa yhteydessä Merenkulku - 
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hallitus käsitteenä lakkasi  ja  siitä muo-
dostettim Merenkulkulaitoksen keskus- 
hallinto. 

tukialusta siirtynevät kauppa-alusluett 
 loon  vuoden  1998  aikana. 

1 

Merikuljetuksissa  ennätysvuosi 
Kahtena edellisenä vuotena vähentynyt 
meriliikenne kasvoi nyt niin voimakkaas-
ti, että  koko  vuoden liikennernäärä  75,2 

 miljoonaa  tonnia  oli lähes viisi miljoo-
naa  tonnia  enemmän kuin edellisenä 
vuonna.  Taman seurauksena väylämaksu-
tulot kasvoivat selvästi  ja  olivat  7,3  mil-
joonaa markkaa arvioitua suuremmat. 

Kotimaisen tonniston osuus merikulje-
tuksista oli  42,8  prosenttia. Suomalaisilla 
aluksilla kuljettiin kaildth  an 32,2  miljoo-
naa  tonnia  eli enemmän milloinkaan ai-
emmin. 

Kotimaisille varustamoille maksettiin 
tukea ulkomaanliikenteen kauppa-alus-
ten  kilpailuedellytysten  turvaamiseksi ui-
komaanliikenteen kauppa-alusluettelos

-ta  annetun  lain  nojalla. Tuen piirissä oli 
vuoden lopussa  95  alusta  ja  tukea mak-
settiin yhteensä  116,8  miljoonaa mark-
kaa. Pientonniston korkomenojen  alen-
tamiseksi  myönnettiin yhteensä yhdek-
sälle alukselle  7,6  miljoonaa markkaa. 
Vuoden aikana siirrettiin kandeksan 
pientonniston korkotuen piiriin kuulu-
vaa alusta ulkomaanliikenteen kauppa- 
alusluetteboon.  Vuoden lopussa  korko-  .•  I  
tuen piirissä oli viisi alusta.  Alun  perin 
pientonniston korkotuen piiriin hyväk-' 
syttiin  24  alusta. Loputkin viisi  kork 	 d  





Tulostavoitteiden  toteutuminen 

Vuosi  1997  oli Merenkulkulaitoksen 
seitsemäs tulosjohdettu  ja  viides  netto- 
budjetoitu vuosi. Merenkulkulaitoksen 
keskeiset ulkoiset  ja  sisäiset tulostavoit

-teet  saavutettiin  ja  eräiltä osin ylitettiin 
selvästi. 

Palvelutaso 
Palvelujen laatutavoitteet saavutettiin. 
Talvi  1996- 1997  oli jääolosuhteiltaan 
leuto. Avustusten piirissä olevien sata-
mien liikenne laski talvikauden  1996 

 saapuneista  ja  lähteneistä aluksista 
 (13 921) 64%  talvikauden  1997 5015 

 alukseen. Vuonna  1997 vain  noin  13 
 prosenttia aluksista joutui odottamaan 

jäänmurtaja-avustusta. Odottamaan 
joutuneiden alusten keskimääräinen 

odotusaika oli noin  5  tuntia  ja  kaikkien 
alusten keskimääräinen odotusaika  alle 

 4  tuntia. Luotsauksessa ei odotusaikoja 
styt. 

Tuottavuus 
Kokonaistuottavuutta  mitataan  tuotta-
vuusindeksillä,  joka oli vuonna  1991 
100.  Vuonna  1997 se  oli  124.  Edellises-
tä vuodesta tuottavuus parani6 prosent-
tia. Tavoitteena ollut tuottavuuskehitys 

 115  ylitettiin  7,8  prosentilla. 

Kauppamerenkulun  taloudellisuus 
Merenkulkulaitoksen rannikon kauppa-
merenkulkuun kohdistuvat kustannuk-
set olivat  600  milj.  mk  eli  7,0  mk jokaista 
rannikolla kuljetettua  tonnia  kohti. Yk- 

sikkökustannus  oli  1,45  mk pienempi 
kuin tavoite  (8,45  mk / kuljetettu  ton-
ni).  Ero aiheutui toisaalta tavaramaara.en 

 kasvusta  (0,75  mk/tonrn)  ja  toisaalta  kas-

tannuserosta  (0,70  mk/tonni).  Kustan-
nusero  aiheutui lähinnä pääomakustan

-nusten laskentatavan  muutoksesta. 
Nyt pääomakustannukset  on  laskettu 

hanldntahintaisista arvoista käyttäen  val-
tiokonttorin  ohjeiden mukaista nimellis-
korkoa  7,2%.  Aiemmin pääomakustan

-nusten  laskenta perustui jälleenhankin-
tahintaisiin arvoihin  ja reaalikorkoon.  

Saimaan kauppamerenkulun kustan-
nukset vuonna  1997  olivat  92,6  milj.  mk  
eli  29,7  mk syväväylillä kuljetettua  ton-
nia  kohden. Kuljetetun tonnin yksikkö- 
kustannus oli  2,1  mk korkeampi kuin  

TULOSTAVOITTEIDEN  TOTEUTUMINEN  1997  

Vertailu suunnitelmiin  ja  edelliseen vuoteen 

Toteutunut  1996  Sunniteltu  1997  Toteutunut  1997 

Korko  % 	 7,2  6,6 7,2 
TUOTTAVUUS 	 117  115 124 
TALOUDELLISUUS  1) 
Kauppamerenkulun  taloudellisuus 
mk/rannikolla kuljetettu toimi 	8,3 8,5 7,0 
mk/Saimaalla  kuljetettu toimi  2) 	34,1 27,5 29,7 
Väylätoiminnan  taloudellisuus 
Mk/väy[äkm  
Rannikon kauppamerenkulku 	13.422  15.105 14.428 
Saimaan kauppamerenkulku 	43.114  43.989 42.580 
Muu vesiliikenne 	 5.468 5.207 4.934 
Luotsauksen  taloudellisuus 
Mk/mpk 	 189  214 203 
Saaristoliikenteen  taloudellisuus  
Mk/saariston  vakituinen  asukas 	27.828  29.540 29.624 
Merenmittauksen  taloudellisuus 
Mk/yksikköpäivä 	 33.791  32.666 25.593 
Hallinto 
Osuus kustannuksista % 	 6,4  6,5 6,7 
KUSTANNUSVASTAAVUUS %  1)  
Luotsausmaksu 	 57,6  58,2 63,2 
Väylämaksu 	 62,7  79,1 93,7  
1) Mukana pääomakustannukset lukuunottamatta väylienja kanavien pääomakustannuksia.  
2) Sisältää Saimaan syväväylien tavarakuljetukset sekä Vuoksen vesistön uiton.  
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Kustannukset piene-
nivät8l  milj.  mk  suun-
nitelmaan verrattuna. 
Tästä72  milj. mkaiheu-
tui pääomakustannus

-ten  laskentatavan  muu-
toksesta. Kun valtiova-
rainministeriö ei hyväk-
synyt väylämaksutyöryh

-män suosittamaa  pää
-omakustannusten  las-

kentatapaa,  jossa käytet-
täisiin  3  prosentin korkoa, Merenkulku- 
laitos  on  ottanut käyttöön valtiokontto

-tin  määräyksissä  hyväksytyn toisen  las-
kentatavan,  jossa pääomakustannukset 
lasketaan hankintahintaisista arvoista 
käyttäen nimelliskorkoa. 

Luotsauksen kustannusvastaavuus 
 oli  63,2  %  eli  5  prosenttiyksikköä suun-

niteltua parempi. Kustannusvastaavuus 
parani edellisestä vuodesta  5,6  prosent-
tiyksikköä. Kustannusvastaavuuden pa-
raneminen johtuu toisaalta tulojen mää-
rän kasvusta  ja  kustannusten supistumi-
sesta. Tulokertymä ylitti budjetoidun  7,9 

 milj.  mk, koska liikennemäärät kasvoi-
vat. Kustannukset jäivät  3,6  milj.  mk  alle 

 suunnitellun, mutta kasvoivat edellises-
tä vuodesta noin  2,9  milj.  ink;  pääasial-
lisena syynä oli menturvallisuutta lisää-
vienVTS-järjestelmien käyttöön ottami-
nen Saaristomeren  ja  Suomenlanden 
merenkulkupiireissä. 

Tulot 
Merenkulkulaitoksen  tulot kasvoivat 
edellisestä vuodesta  28  prosenttia. Väylä-
maksutulot kasvoivat edellisestä vuodes-
ta  27,5  prosenttia, mistä taksojen koro-
tuksen vaikutus oli  20  prosenttia. Luot- 

KOKONAISKUSTANNUKSET  1997 
1031  mmk  

saustulojen  kasvu edellisestä vuodesta oli 
 10,4  prosenttia, mikä sisälsi  10  prosen-

tin suuruisen maksujen korotuksen. 
Muut julkisoikeudelliset tulot olivat 

 10,3  milj.  mk.  Summa  koostuu katsas-
tustoiminnan, saaristoliikenteen  ja  alus-
rekisterin tuloista sekä Saimaan kanavan 
lupamaksuista. Kasvua edellisestä vuo-
desta oli  9,3  prosenttia. Muut suorite-
tulot ovat tuloja varustamotoiminnas

-ta ja  ulkopuolisista töistä. Tulot kasvoi-
vat edellisestä vuodesta  28  prosenttia. 
Niitä kasvatti lähinnä monitoimimurta-
jien parantunut kaupallinen käyttö. 
Muihin tuloihin sisältyy käyttöomaisuu-
den myyntituloja, sairausvakuutuslain 
mukaisia palautuksia  ja  muita sekalai-
sia tuloja. Nämä tulot kasvoivat  5,2  pro-
senttia edellisestä vuodesta. 

Kulu tusmeno 
Paikkausmenot  pysyivät vuoden  1996 

 tasolla, vaikka henkilötyövuodet väheni-
vät kandella prosentilla. Vuoden  1997 

 suunnitelmaan verrattuna Merenkulku- 
laitoksen paikkaukset alittuivat  4,9  milj. 

 mk  eli  1,1  prosenttia. Merenkulkulai
-toksen momenteille  kirjattiin  1949 hen

-kilötyövuotta,  mikä oli  31  vähemmän 
kuin edellisenä vuotena. 

Muut kulutusmenot kasvoivat edelli-
sestä vuodesta  11  milj.  mk  eli  5  prosent-
tia. Syynä oli toisaalta kustannustason 
nousu, toisaalta toiminnassa tapahtu-
neet muutokset. Vuoden aikana oli 
poikkeuksellisen paljon  mm.  koulutus- 
ja  atk-menoja, kun Merenkulkulaitok

-sen tietoinfrajärjestelmä  uusittiin  ja  val-
mistauduttiin vuoden  1998  alusta toteu-
tettuun kirjanpitouudistukseen. Vuo-
den  1997  suunnitelmaan verrattuna 

KOKONAISMENOT  1997 
1297  mmk  

muut kulutusmenot ylittyivät  13  milj.  
mk  eli  6  prosenttia. Ylitys aiheutui lä-
hinnä jäänmurtotoiminnasta. Vaikka 
talvi oli toimintapäivillä mitattuna leu-
to, pohjoisen jääolosuhteet kuluttivat 
polttoainetta huomattavasti budjetoitua 
enemmän. Myös polttoaineiden hinto-
jen nousu kasvatti menoja. Talvimeren-
kulun muut kulutusmenot olivat  3,6 

 prosenttia edellistä vuotta suuremmat, 
vaikka toimintapäiviä oli  vain 682,  kun 
niitä oli edellisenä vuonna ollut  969.  

Investoinnit 
Investointeihin käytettiin Merenkulku- 
laitokselle myönnettyjä budjettivaroja 
yhteensä  468  milj,  mk, mikä  on 53  pro-
senttia enemmän kuin edellisenä vuo-
tena. Alusten  ja laitehankintojen  383 

 milj. markan  menoista  49  milj.  mk oli 
kalusto-, laite-  ja venehankintoja  sekä 
peruskorjauksia,  143  milj.  mk monitoi-
mimurtajien toimitusluoton lyhen-
nyksiä  ja rahoitusmenoja  sekä  191  milj. 

 mk  uuden monitoimimurtajan hankin-
tamenoja. 

Väyliäja turvalaitteita  rakennettiin  78 
 milj,  markalla. Suurin kaynnissaoleva  han-

keoli  Kokkolan  13  metrin väylätyö. Omaa 
toimintaa palveleviin satamiin  ja talonra-
kennuksiin  investoitiin  5,6  milj.  mk. 

Merenkulun edistäminen 
Merenkulun edistämiseen tarkoitettuja 
avustuksia  ja korkotukia  maksettiin  132 

 milj.  mk. Edellisenä vuotena avustuksiin 
oli käytetty  136  milj,  mk. Lastialusten 
hankintojen tukemiseen myönnettävä 
korkotuki supistui  12,5  milj.  mk  edelli-
sestä vuodesta  ja  ulkomaanliikenteen 
alustuki kasvoi  11  milj,  mk. Kasvu syn-
tyi tuen piiriin kuuluvien alusten luku-
määrän lisääntymisestä  ja  tuen perustee-
na olevien palkkakustannusten nousus-
ta. Tukea myönnettiin keskimäärin  90 

 alukselle kun vastaava luku vuotta aiem-
min oli ollut  84  alusta. 

rahoitus supistui edellisestä vuodesta  9,5 
milj,  mk eli  28  prosenttia. Työllisyysva -
roilla  katettiin yhteensä  77  henkilötyö-
vuotta (vuonna  1996 117  henkilötyö-
vuotta). 

• Väylänpito  31,0% • Investoinnit 37,3%  

I  Talvimerenkulku  24,4%  •  34,8  % 

Luotsaus  18,1%  Muut kulutusmenot 17,7%  

• Muut tehtävät  17,6%  Valtion avut  10,2%  

Turvallisuus  4,5  % 

Saaristoliikenne  4,4  % 

' 	Työllisyyden hoito 
Työllisyysmäärärahoja  käytettiin vuonna 

 1997  yhteensä  24,6  milj.  mk. Työllisyys- 
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TULOT  JA  MENOT 

1997 1996  Muutos  % 

TULOT  
Bruttobudjetoidut  tutor  
Väylämaksut  409.505.132 321.114.596 27,5  
Muut tulot  7.306.993 2.337.261 2 12,6  
Lästimaksut  3.922,836 5.010.620 -21,7  
Bruttobudjetoidut  tulot yhteensä  420.734.961 328.462.477 28,1  

Nettobubjetoidut  tulot  
Luotsausmaksut  123.510.864 111.829.440 10,4  
Muut julkisoikeudelliset  tulot  10.271.258 9.399.047 9,3  

Muut  suontetulot  56.799.495 44.414.695 27,9  
Muut  tulot  30.654.692 29.141.543 5,2  
Nettobudjetoidut  tulot yhteensä  221.236.309 194.784.725 13,6  

Tulot yhteensä  641.971.270 523.247.202 22,7  

MENOT 
Kulu  tusmenot 
Paikkaukset  451.627.433 451.089.833 0,1  
Muut kulutusmenot  228.977.421 217.941.309 5,1  
Kulutusmenotyhteensä  680.604.854 669.031.142 1,7  
Saimaan kanavan  hoitokunta  1.101.328 1.110.383 -0,8  

Investoinnit 
Alukset  ja  laitehankinnat  383.262.315 200.901.418 90,8  
Talonrakennukset  ja  omat satamat  5.901.824 6.835.812 -13,7  
Turvalaitteetja  väylät  78.047.668 97.254.263 -19,7  
Maa-  ja  vesialueiden  hankkiminen  448.991 195.971 129,1  
Investoinnit yhteensä  467.660.798 305.187.464 53,2  

Merenkulkulaitos  yhteensä  1.149.366.980 975.328.989 17,8  

MERENKULUN EDISTÄMINEN  
Piensatamien  rakentaminen  2.281.737 4.892.864 -53,4  
Lastiakisten  hankintojen tukeminen  7.582.151 20.090.234 -62,3  
Ulkomaanliikenteen alustuki  116.752.336 105.734.937 10,4  
Saaristoliikenteen avustaminen  753.063 817.920 -7,9  
Saimaan jäänmurron avustaminen  0 300.000  -  100,0  

Lästimaksuistamyönnetyt  avustukset  5.010.000 4.166.000 20,3  
Merenkulun  edistäminen  yhteensä  132.379.287 136.001.955 -2,7  

TYÖLLISYYDEN TURVAAMINEN 
Valtion työtehtävät  7.972.941 10.736.529 -25,7  
Sijoitusmenot  työllisyyden turvaamiseksi  16.670.494 23.484.842 -29,0  
Menot yhteensä  1.306.389.702 1.145.552.315 14,0 
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Merenkulun turvallisuus 

Vuoden aikana tuli voimaan säädöksiä, 
jotka koskivat  jo  olemassa olevia mat-
kustaja-aluksia. Huhtikuun  1.  päivänä 

 Suomi  ratifioi  ro-ro-matkustaja-alusten 
vuotovakavuutta koskevan ns. Tukhol-
man sopimuksen. Myös  SOLAS -sopi-
mukseen  hen Estonian  onnettomuuden 
jälkeen vuonna  1995  tehdyt muutokset 
koskevat pääasiassa  ro-ro -matkustaja-
aluksia eli niiden rakenteita  ja  hengen-
pelastuslaitteita sekä alusten operointia. 
Sopimukseen  jo  aiemmin sovitut, loka-
kuussa voimaan tulleet muutokset kos-
kevat lahmnapaloturvallisuuden paran-
tamista.  

SOLAS-sopimus pitää sisallaanmeren-
kulun kansainvälisiä turvallisuusmaarayk

-sia.  
Merenkulkijoiden koulutus-  ja  päte-

vyysvaatimukset uudistuivat. Uudet 
määräykset perustuvat kansainväliseen 
STCW-yleissopimukseen vuonna  1995 

 tehtyihin muutoksiin. 
Yleissopimus  koskee merenkulkijoi-

den koulutusta, pätevyyttä javandinpitoa. 
 Sen voimaansaattamisen edellyttamiasää-

döksiä viimeisteltiin loppuvuonna yhdes-
sä liikenneministeriön kanssa. Asetus 
aluksen miehityksestä, laivaväenpätevyy-
destå  ja vandinpidosta  annettiin jouk-
kuun  19.  päivänä. Voimassa  se on  vuo-
den  1998  alusta alkaen. Samalla  liken- 

Merionnettomuuksjen 
 syyt  1997  

• Inhimillinen tekijil  71  %  

S  Sää/jääolosuhteet  11  % 

Muusyy  8%  

• Tuntematon syy  6  %  

Tekninen  vika  2  %  

Vika  turvalaitteissa  2  % 

neministeriö  antoi päätöksen vandinpi-
dosta. Uusilla säädöksillä  on  tarkoitus ko-
hottaa merenkulkijoiden koulutustasoa 

 ja  ammattipätevyyttä. 
Koulutus-  ja pätevyysvaarimuksia uu-

sittaessa  oltiin yhteydessä sekä merenkul-
kijoita kouluttaviin oppilaitoksiin että 
varustarnoihirs jotta STCW-95  -yleisso-
pimuksen  vaatimukset olisivat hyvissä 
ajoin kaikkien asianomaisten tahojen 
tiedossa. Merenkulkijoita kouluttavien 
oppilaitosten arviointia valmisteltiin 
yhdessä Opetushallituksen kanssa. Va-
rustamoille selvitettun yleissopimuksen 

 ja  kansallisen asetuksen vaanmaa laiva- 
väen lisäkoulutustarvetta. 

Keväällä otettiin käyttöön uusi meri-
miesrekisten, joka kansainvälisten yleis- 
sopimusten mukaisesti sisältää tiedot 
merenkulkijoiden pätevyyksistä  ja  meri- 
palvelusta. 

Vuoden aikana ilmoitettiin sattuneen 
 48  merionnettomuutta.  Onnettomuuk-

sissa menetettiin yksi ihmishenki. 
Kandentoista aluksen peruskatsastus 

valmistui. Vuoden lopulla vireillä olivat 
noin kymmenen uudisrakennuksen  ja 

 usean käytettynä ulkomailta hankitun 
aluksen peruskatsastukset.  Estonian  on-
nettomuuden takia  SOLAS -sopimuk-
seen vuonna  1995  tehtyjen muutosten 
toteuttamista valvottiin kaikilla  ro-ro- 

Merionnettomuudet 
lajeittain  1997  

• Karilleajo4xhjakosketus  60  

• Yhteentörmäys 	14  

• Tulipalo 	 10%  

Kaatuminen(uppoaminen  10%  

• Törmäys  siltaan 	4  
Lastivaurio 	2  %  

matkustaja-aluksilla. 
Ulkomaalaisten alusten  Port State 

Control  -satamatarkastuksia  tehtiin  496 
 alukselle. Tarkastuksissa pysäytettiin  32 

 alusta. Syys-marraskuun aikana toteutet-
tiin tehotarkastuskanipanja  129  aluksen 
asuintiloissa. 

Merenkulkulaitoksen  asettama työ-
ryhmä tutki suomalaisten kauppa-alus-
ten  komentosilloilla sattuvien  inhimil-
listen erehdysten taustatekijöitä. Tutki-
muksen tuloksena syntyi joukko toimen-
pidesuosituksia varustamoille, viran-
omaisille  ja  merenkulun sidosryhmille. 

Hätäviestien  välittäminen tehostui  
Merenkulkulaitos  on  vastannut  koko 

 hätä-ja turvallisuusviestin  in  hoitamises-
ta toukokuun alusta alkaen. Turvallisuus- 
liikennettä hoitaa Merenkulkulaitoksen 
oma radioasema,  Turku Radio.  Lisäksi 
sieltä hoidetaan lääkirinällisiä palveluja 
tarjoavaa Radiomedicalia  ja  tarvittaessa 
myös hätalukennettä. Digitaalinen kau

-ko-ohjattu VHFIDSC-järjestelmä kattaa 
rannikon. Merenkulkulaitos oiivastan

-nut  yhdessä Telen kanssa  taman merialue 
Al:n rakentamisesta. Päivystystä vanhan 

 VHF-järjestelmän kanavalla  16  jatketaan 
toistaiseksi. DSC-hätäradioliikenne ta-
pahtuu kanavalla  70.  

Meriympäristön  suojelu 
Vuoden aikana sattui yksi suurehko öljyva-
hinko karilleajon yhteydessä Perämerellå. 

Pakattujen  vaarallinen aineiden kulje-
tuksia valvottiin pistokokein. Syksyllä 
Lontoossa pidetyssä konferenssissa hyväk-
syttiin  MARPOL  73/78  -yleissopimuk

-seen hire,  jossa annetaan maarayksuä aluk-
sista peräisin olevien ilmansaasteiden vä-
hentämiseksi. 

Kansainvälisenä yhteistyönä  valmistel- 
tim  aluksista  ja pienveneistä  peräisin ole-
vien jätteiden vastaanoton tehostamis-
ta koskevia rnäarayksiä. 

Merenkulkulaitos  on  kouluttanut 
sekä omaa että muiden varustamoiden 
henkilökuntaa ympäristönsuojeluun liit-
tyvissä kysymyksissä. 
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Ve  n e  il  y  

Toukokuun alusta voimaan  tullut vesilii-
kenneasetus  määrää pelastusliivit kaikkiin 
moottorikäyttöisiin veneisiin  ja  yli viiden 
metrin pituisiin purjeveneisiin. Peräti kol-
me neljännestä veneilyn hukkuneista on-
kin ollut liikkeellä moottorilla varustetul

-la  veneellä. 
Vanhat maaraykset vuodelta  1969  olivat 

vaatineet pelastusliivit mukaan rekisteröi-
tyihin veneisiin, vaikka niillä liikkuneet 
eivät juuri hukkuneet,  Sen  sijaan rekiste-
röimättömiin veneisiin, joista hukkumisia 
eniten sattui, niitä ei vaadittu. 

Vuoden lopussa tilastot osoittivat, että 
veneiijöiden osuus kaikista hukkumisis

-ta  oli supistunut huomattavasti. Uusista 
varustemääräyksistä valistettiin maamme 
kaikkien aikojen mittavimmalla vesiturval-
lisuuskampanjalla. Siinä oli yhdistetty yli 
kymmenen vuotta toimineet veneilyturval-
lisuuskampanjointi sekä uimataidon tärke-
ydestä  ja alkoholin  vaaroista vesillä valista-
nut kampanjatoiminta. 

Uutta veneilyasiain neuvottelukuntaa ei 
perustettu edellisen neuvottelukunnan toi-
mikauden loputtua tammikuussa  1997.  

Suuren suosion saavuttaneita navigoin-
nm alkeiskursseja järjestettiin kolmella 
paikkakunnalla. Veneilyä aloitteleville  tai 

 juuri aloittaneille tarkoitetuille kursseille 
osallistui tuhatkunta henkilöä.  

U 
S  





Merenmittau  s 

Merenmittaustehtävissä  toimi kuusi  me
-renmittausretkikuntaa,  yksi sisävesillä  jalo- 

put  merialueilla. Retkikunnilla oli käytös-
sään viisi mittausveneiden tukialusta, kaksi 
mittausalusta  ja  57  mittaus- ym. venettä. 
Retidkuntien vahvuus kesän aikana oli  187  
henkeä. 

Sekä rannikolla että sisävesillä suori-
tettiin väylä-  ja aluemittauksia.  Mittaus-
ten tavoitteena oli vesialueiden yleisten 
syvyysarvojen  ja  merenkululle vaarallis-
ten matalien kartoitus, väylien navigoi-
tavuuden parantaminen, uusien meri- 
karttojen valmistaminen  ja väylätietojen 

 saattaminen käynnissä olevan NAVI 
 2003  -projektin  edellyttämälle tasolle. 

Järjestelmällistä alueluotausta suori-
tettiin Suomenlanden keski-  ja  itäosissa 
sekä Merenkurkun pohjoispuolella. Si-
sävesillä saatiin päätökseen  1994  aloite-
tut Keiteleen luotaukset. 

Pääosa väylämittauksista oli NAVI-pio-
jektin edellyttämiä tarkistusmittauksia. 
Niitä suoritettiin  mm.  Oulun -  Kemin 

 10  metrin, Ajoksen  10  metrin, Lövskä-
rin - Isokarin  9  metrin  ja  Turun - Maa-
rianhaminan  9  metrin väylihlä sekä Sai-
maan syväväylillä. Lisäksi tehtiin lähin-
nä väylien navigoitavuuden parantami-
seen tähtääviä mittauksia Pohjanlandel-
la  Bergön -  Kaskisten  3  metrin  ja  Kristii-
nankaupungin  5  metrin väylillä sekä  

Suomenlandella Inkoon hiilisataman  13 
 metrin väylällä  ja  Porkkalan  Barön  alu-

een väylästöllä. Väylämittauksiin liittyviä 
laajempia geodeettisia  runko- ja  turva-
laitemittauksia tehtiin Ahvenanmaan 
etelä-  ja kaakkoispuolen  saaristossa, Ou-
lun -  Kemin -  Tornion väylästöllä sekä 
sisävesillä Puumalan - Savonlinnan  sy-
väväyläosuudella ja Keiteleellä  Suolah-
den - Neiturin - Keiteleenpohjan alueel-
la. 

Toimikauden aikana luodattiin noin  
51 200  linjakiometnä,  joka alueellises-
ti peittää noin  1100  neliökilometriä. 
Väylienkulkusyvyyksiä varmistettiin  ha

-raamalla  noin  60  neliökilometriä. 

Merikartat 

Menkartaston  uusimisen painopiste oli 
Suomenlanden  ja  Saaristomeren alueil-
la. Kartaston uusimista jatkettiin myös 
Perämerellä  ja Keiteleellä.  Vuoden ai-
kana julkaistiin seitsemän kokonaan 
uusittua rannikkokarttaa mittakaavas-
sa  1:50 000.  

MERENMITTAUKSEN  KUSTANNUKSET 
Milj.mk  

1997 	1996 	muutos  %  

Palkkausmenot 	 34,2 	33,8 	1,2%  
Muut kulutusmenot 	11,4 	9,7 	17,4%  
Pääomakustannukset  1) 	7,1 	7,9 	-10,1%  

Yhteensä 	 52,7 	51,4 	2,5%  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  5  %  
1)  Pääomakustannukset pohjautuvat vuonna  1997  hankinkintahintaiaiin  ja 

 vuonna  1996  jälleenhankintahintaisiin  pääoma-arvoihin. 

Julkaisuohjelmassa  oli yhteensä  113  
merikarttaa  ja  16  merikarttasarjaa.  Uusi 
ajantasaistettu painos otettiin  59  merikar-
tasta  ja  seitsemästä merikarttasarjasta. Li-
säksi toimitettiin  ja  julkaistiin "Tiedon-
antoja merenkulkijoille"  ja  "Tiedonan-
toja veneilijöille" -lehtien vuosikerrat. 
Vuoden aikana myytiin  28500  merikart-
tasarjaa  sekä  31 700  menikarttaa.  

Ensimmäinen suomalainen kansain-
välisellä kuvaustekniikalla valmistettu 
merikartta julkaistiin  Kotkan  edustalta 
mittakaavassa  1:50 000.  Maanianhami-
nan  satamasta  ja sen edustasta  julkais-
tiin uusi erikoiskartta mittakaavassa  
1:20 000.  

Navigointitietojen tiedonhallintajärjes-
telmän  (1-IIS) uus rojektia  jatkettiin 
yhteistyössä Ruotsin Merikarttalaitoksen 
kanssa. 
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Luotsaus 

Luotsaustoiminnan  päämääränä  on 
 alusliikenteen  turvallisuuden sekä ym-

päitönsuojelun edistäminen. Luotsaus-
palvelun kautta aluksen päällikkö saa 
avukseen paikalliset väylät  ja erikoisolo

-suhteet tuntevan ammatrilaisen, jolla  on 
 merikapteenin  koulutuksen lisäksi pit-

kä merikokemus. 
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen 

luotsauslaiksi, jonka tarkoituksena  on 
 alusliikenteen  turvallisuuden edistämi-

nen sekä alusliikenteestä ympäristölle 
aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen. 
Esitys käsiteltiin valtion vuoden  1998 

 talousarvio- esityksen yhteydessä. Edus- 

kunta hyväksyi lakiesityksen joulukuus-
sa  1997  ja  maamme ensimmäinen luot-
sauslaki tulee voimaan asetuksella  sää

-dettävänä  ajankohtana. 
Luotsaustoiminnan  tehostamiseksi  ja 

 kustannusten alentamiseksi jatkettiin 
luotsiasemien yhdistamis.. ja päivystyk-
sen  k  ittamis. yhdistamallaEmäsalon 
luotsiasema  Helsingin luotsiasemaan. 
Luotsien välitys  ja alushikenteen  ohjaus 
(VTS) hoidetaan keskitetysti Helsingin 
\rfSkeskuksesta  

Alushikenteen  ohjaus-  ja valvontajärjes-
telmä  kehittyy voimakkaasti. Mukaan  on 

 tulossa myös muita mereLhsiä viranomai-  

sia.  Turun saariston keskus  Archipelago 
\TS  toimii virallisesti vuoden  1998  alus-
ta Täydessä laajuudessaan  se  toimi vuon-
na  1999.  Sen ja  Helsinki  VfS:n hsäksi 

 suunnitteilla ovat Fkhjanlahti VTS sekä 
itäisen Suomenlanden Pooki VTS. 

Rannikolla toimi  13  luotsiasemaa,  joil-
la työskenteli yhteensä 2l4luotsia. Sisävesi-
en  6  luotsiasemalla  oli yhteensä  57  luorsia, 

Luorsien  yhteenlaskettu luotsausmat-
ka oli  809 586  meripeninkulman. Edel-
lisenä vuonna luku oli  831 223  meri-
peninkulmaa. Luotsauksia oli yhteen-
sä  41123  eli  1864  enemmän kuin vuot-
ta aiemmin. Luotsaukset lisääntyivät 
liikenteen kasvun vuoksi. Luotsattujen 
mailien määrää vähensi leuro talvi, jon-
ka takia Suomenlandella ei tarvinnut 
käyttää talviväyliä. 

LUOTSAUKSEN  KUSTANNUKSET  
Milj,mk 

1997 1996  muutos  %  

Paikkausmenot  142,5 138,5 2,9% 
Muut kulutusmenot 21,8 18,8 16,0%  
Pääomakustannukset  1)  22,4  26,6 -  15,8% 

Yhteensä  186,7 183,9 1,5%  

Osuus laitoksen kokonaiskustannultsista  18  %  
1)  Pääomakustannukset pohjautuvat vuonna  1997  hankinkintahintaislin  ja  vuonna 

 1996  jälleenhankintahintaisiin  pääoma-arvoihin.  



SAARISTOLIIKENTEEN  KUSTANNUKSET 
Milj.mk  

1997 1996  muutos  %  

Palkkausmenot 18,5 19,8 -6,6% 
Muut  kulutusmenot  12,9 11,1 16,2% 
Pääomakustannukset  1)  13,8 16,5 -16,4% 

Yhteensä  45,2 47,4 -4,6%  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  4  %  
1)  Pääomakustannukset pohjautuvat vuonna  1997  hankinkintahintaisiin  ja  vuonna 

 1996  jälleenhankintahintaisiln  pääoma-arvoihin. 

Saaristoliikenne  

Saariston kehityksen edistär  stä  anne-
tun  lain  mukaisesti  valtio  pyrkii huoleh-
tunaan saariston vakinaisen väestön tar-
peellisista liikenne-  ja kuijetuspalveluis-
ta. Merenkulkulaitoksen yhteysalukset 

 hoitivat liikennettä Lounais-Suomen 
saaristossa  12  reitillä, kesäkautena 14:lla. 

Maksamalla avustuksia saariston  kul-
kuyhteyksiä hoitaville  liikennöitsijöille 
pyritään luomaa kulkumandollisuudet 
myös sellaisten saarten asukkaille, joilla 
ei ole valtion yhteysalusliikennettä. Var-
sinainen yhteysalusliikenne toimii  vain 

 Turun saaristossa. Vuoden aikana avus-
tuksia maksettiin  753 000  markkaa. 

Liikennemäärät  kasvoivat edelleen. 
Matkustajia oli yhteensä  233 178  eli  21,1  
prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuotena. Ajoneuvoja kuljetettiin  76386  

eli  22,3  prosenttia enemmän. Liiken-
teen vilkastumiseen vaikuttivat reittijär-
jestelyt sekä lisääntynyt markkinointi. 

Yhteysalushikenteestä teetetyn  liiken-
ne-ennusteen mukaan matkustajamää-
rät kasvavat nykyisestä vuoteen  2010 

 mennessä  75  prosentilla  ja ajoneuvomää-
rät  50  prosentilla. 

Menot olivat  29863  mk alueen vaki-
tuista asukasta kohden. Vakituisten 
asukkaiden vähentyminen kasvatti lu- 

kua  edellisestä vuodesta. Matkustajaa 
kohden laskettuna menot olivat  133  mk. 
Tätä summaa pienensi matkustajamää-
rän reipas kasvu edellisestä vuodesta. 



ITÄMEREN  JAAPEITTEEN  SUURIN LAAJUUS 
TALVINA  1900-1997  



Jäänmurtaj  at  1..  
Suomen maantieteellisen sijainnin ta-
kia meritie  on  vienti-  ja tuontiteol-
lisuudellemme  elinehto. Säännölliset 
merikuljetukset kaikkina vuodenaikoi-
na ovat mandolliset  vain  jäänmur-
totoiminnan  ansiosta. 

Talvikautena  1996- 1997  Suomen sa-
tamissa kirjattiin yli  21 480  aluskäyntiä 

 eli noin  260  enemmän kuin edellisenä 
talvikautena. Lastia namaalukset kuijet-
tivat  29,3  miljoonaa  tonnia.  Määrä  on 
41,1  prosenttia vuoden merikuljetuksista. 

Rannikkoliikenteen  saapuneiden  ja 
 lähteneiden alusten määräksi kiijattiin  

1835. Se on 506  aluskäyntiä  enemmän 
kuin edellisenä vuotena. Nämä alukset 
kuijettivat lastia yhteensä  3,1  miljoonaa 

 tonnia.  
Teollisuuden  ja  Työnantajien Keskus-

liiton edustajia informoitim jäätilantees
-ta ja liikennerajoituspolitiikasta ns. tal-

vihikenteen yhteistyöryhmässä.  
Yhdessä \Ttn  ja  Ruotsin Sjöfartsver-

ketin kanssa  on  jatkettu vanhaa  IRIS  - 
 järjestelmää korvaavan uuden lB-NET  - 
 nimisen informaatiojärjestelmän kehit-

tamista. 
Merentutkimuslaitoksen jääpalvelun 

kanssa yhteistyossa on  hyödynnetty  ja  ke-
hitetty satelliittikuvien käyttöä jäänmur-
tajatoiminnassa. Osittain nämä satelliit-
titutkakuvat korvaavat  helikopterilla 

 suoritettavat jäätiedustelulennot. 

Leuto, mutta keskimääräistä 
pidempi jäätalvi 
Jäätalvi  1996  -  97  oli leuto, mutta  kyl-
män  kevään vuoksi keskimääräistä pi-
tempi, mikä nosti jäänmurron kustan-
nukset normaalitalven tasolle. Jäätymi-
nert alkoi Perämeren pohjoisosassa mar-
raskuun puolivälissä.  Talven maksimiti-
lanne  saavutettiin  18.  helmikuuta. Laa-
jimmilaanjääpeite oli  128 000  km2 .  

Liikenteessä oli seitsemän murtajaa, 
jotka pitivät  23  talvisatamaa  auki.  Mur-
tajien toimintakausi  alkoi  13.11.1996,  
kun Kontio lähti Perämerelle. Toimin-
takausi päättyi  3.6.1997  Kontion palat- 

tua  Helsinkiin. Murtajissa työskenteli 
kaikkiaan  322  henkeä. Toimintapäiviä 
oli jäänrnurtajilla yhteensä  674.  

Viime vuosina jäänmurtotehtäviin  on 
 käytetty omien murtajien lisäksi myös 

muita aluksia, lähinnä yksityisten  ja 
 kuntien omistamia vahvoja hinaajia. 

Niin nytkin. Saimaalla liikennettä avus-
tivat hinaajatjääkotkaja  Protector  sekä 
väyläalus Kummeli sekä Mopro Oy:n 
erikoisalus Arppe. Mopron kanssa  on 

 sovittu alueen jäänmurtotöistä vuoteen  
1999  asti. 

Monitoimimurtaj  at  
Monitoimimurtajat  Fennica  ja Nordica 

 olivat jäänmurtokauden ulkopuolisen 
ajan randattuinanorjalaiselle DSND-va-
rustamolle Pohjanmeren  offshore-tehtä-
vim.  Molempien alusten kesäkausi alkoi 
juuri vapun  alla.  Fennica palasi Suo-
meen marraskuun viimeisellä viikolla  ja 
Nordica  vasta joulun jälkeen. 

Monitoimimurtajien  kesä oli  vilkas. 
Alkukauden ope-
raatioihin kuului 
kummallakin aluk-
sella useiden kilo-
metrien pituisten  te-
räsputlden kiskomi-
nen  maalta mereen 

 ja hinaus öljykentil
-le.  Aiemmin näitä 

töitä  on  tehty usean 
aluksen voimin. 
Fennican  ja Nordi

-can  poikkeukselli-
sen suuren vetoky

-vyn  vuoksi ei tarvi-
ta  muita aluksia kuin saattohinaaja, joka 
toimii hinausyhdistelmän jarruna. Ke-
sän työohjelmaan molemmilla aluksilla 
kuului myös auraus, josta  on  tullut jo 

 vakiintunut työsarka monitointhurta-
ilIe. 

Kesän jälkipuoliskolla rahtaaja  asen- 
si  kumpaankin alukseen uusia massiivi-
sia ofthore-laitteita. Nordicaan asennet

-tim  160  tonnin nostun  ja Fennicaan  

putkenlaskulaitteisto,  jonka avulla voi-
daan laskea mereen useiden kilometri-
en pituisia yhtenäisiä teräsputkia. 

Pohjanmeren  offshore -markkinat oli-
vat selvästi nousujohteisia. Tilannetta 
auttoivat osaltaan myös suotuisat kesä- 
säät. Vaikka loppusyksyn aikana sääolo-
suhteet vaikeutuivatkin, jatkuivat moni-
toimimurtajien työt keskeytyksettä. Mo-
lemmat alukset olivat lähes täystyöllistet-
tyjä  koko  pitkän kauden, minkä johdos-
ta toiminnan taloudellinen  tulos  oli tä-
hänastisista  offshore -kausista  paras.  

Uusi murtaja 
Talvimerenkulun  sujuvuutta turvaa-
maan tilattiin uusi monitoimimurtaja. 
Hankinnan kustannukset ovat noin  330 

 miljoonaa markkaa. Murtajan  on  mää-
rä valmistua toukokuussa  1998. Se on 

 mitoitettu Suomenlanden jääoloihin. 
Muiden monitoimimurtajien tavoin  se 

 tulee työskentelemään Pohjanmeren 
 offshore  -markkinoilla kesäkausina. 

Uuden murtajan tilaaminen tuli tar-
peelliseksi, kun Saksa päätti korvata jm 

 Hansen  uudella monitoimimurtajalla. 
Hanse  on  ollut Merenkulkulaitoksen 
hoidossa  ja  myös käytettävissä silloin kun 
Saksa ei ole tarvinnut sitä omilla vesI-
lään. Uuden murtajan avulla voidaan es-
tää alusten odotusaikojen kasvaminen. 

JÄÄNMURRON  KUSTANNUKSET 
Milj,mk  

1997 1996 	muutos  %  

Palkkausmenot  65,8 68,2 -3,5%  
Muut kulutusmenot  56,6 51,3 10,3%  
Pääomakustannukset  1) 128,8 160,5 -19,8%  

Yhteensä  251,2 280,0 -10,3%  

Osuus laitoksen kokonaiskustannuksista  24% 
1)  Pltaomakustannukset  pohjautuvat vuonna  1997  hankinkintahintaisün  
ja  vuonna  1996  jälleenhanklntahintaisiin  pääoma-arvoihin. 
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Kansainvälinen toiminta 

Merenkulkuhallituksen edustajat osallis-
tuivat aktiivisesti kansainvälisen meren-
kulkujärjestön IMO:n toimintaan.  Me

-riturvallisuuskomitean  kesäkuun koko-
uksessa hyväksyttiin  SOLAS -yleissopi-
mukseen  muutos, joka sisältää yli  400 

 matkustajaa kuljettavien alusten vuoto-
vakavuussäännöt sekä alusliikenteen 
ohjaus-  ja tukipalvelua (VTS)  koskevat 
säännöt. Muutos tulee voimaan 

 1.7.1999.  
Syyskuussa IMO:ssa järjestettiin  il-

mansuojelukonferenssi,  jossa  MARPOL 
-yleissopimuksen liitteeksi  hyväksyttiin 
ilmansuojelua koskevia säädöksiä. Kon-
ferenssissa Itämeri julistettiin erityisalu-
eeksi  ja  sopimuksen tultua voimaan Itä-
merellä hikennöivien aluksien tulee käyt-
tää polttoainetta, joka  on  rikkipitoisuu

-deltaan  enintään  1,5%.  
Irtolastialusten  turvallisuutta käsitte-

levä konferenssi järjestettiin IMO:ssa 
marraskuussa.  

SOLAS  -sopimusta täydennettiin uu-
silla säännöillä, joita sovelletaan yli  150 

 metrin pituisun irtolastialuksiin. Ne 
tulevat voimaan  1.7.1999.  

Suomen osaka merkittäväksi muodos-
tui myös IMO:n  20.  yleiskokous marras-
kuussa, jolloin  Suomi  oli ensimmäistä 
kertaa ehdolla neuvoston jäsenvaalissa. 

 Suomi  valittiin IMO:n neuvoston jäse-
neksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 

 1998  -  1999.  Neuvosto  on  IMO:n  toi-
meenpaneva elin  ja  se on  vastuussa 

IMO:n  toiminnan valvonnasta  ja  koor-
dinoinnista. Neuvosto laatu IMO:n työ- 
ohjelman  ja tulo- ja  menoarvion yleis-
kokouksen hyväksyttäväksi sekä käyttää 
korkeinta päätäntävaltaa yleiskokousten 
istuntojen välillä. 

Kanadan, Suomen, Ruotsin  ja  Venä-
jän merenkulkuviranomaiset perustivat 
lokakuun lopussa neuvoa-antavan työ-
ryhmän nimeltään CAGIO  (Circumpo-
lar Advisory Group on Ice Operations) 

 kehittämään  ja  ylläpitämään turvalli-
suusstandardeja napa-alueiden meren-
kululle. Muut arktisesta  ja antarkrisesta 

 merenkulusta kiinnostuneet maat  hit
-tynevät  ryhmään myöhemmin. 

Jäänmurtoalan  yhteistyötä  on  harjoi-
tettu erityisesti Ruotsin kanssa. 

Merenkulkulaitos  Euroopan 
 unionissa 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut aktii-
visesti EU:n  komission  eri työryhmien 
toimintaan  ja  antanut asiantuntija-apua 
neuvoston liikennetyöryhmän kokouk-
sissa valmisteltaessa merenkulun turval-
lisuutta koskevia yhteisötason säädöksiä. 

Uusia säädöshankkeita ovat olleet  ro-
ro-matkustaja-alusten turvalhisuusjohta-
misesta annetun neuvoston asetuksen 
tekninen muuttaminen sekä direktiivieh-
dotus saannollisessä matkustajaliikentees

-sä  olevien  ro-ro- ja suumopeusalusten 
(HSC) tarkastustenja toimintaedellytys-
tett  tehostamiseksi. Lisäksi vireille  on  

tullut lahinnasatamavalvontadirektiivin 
 muuttaminen siten, että  ISM-asiat  on 

 otettu tarkastuksen piiriin. 
Vireillä olevat direktiivien muutos- 

hankkeet koskivat vaarallisten aineiden 
ilmoitusvelvollisuutta  ja  merenkulkijoi-
den minimikoulutusvaatimuksia sekä 
henkilöiden rekisteröintiä matkustaja- 
aluksilla. 

Merenkulkulaitos  on  osallistunut 
EU:n tutkimuksen  ja  kehittämisen  4.  pui-
teohjelmaan  kuuluviin  POSEIDON-, 
ECHO-  ja  SPHERE-hankkeisiin.  

POSEIDON -hankkeessa suomalaisen 
osapuolen tehtävänä  on  kehittää alusten 
tunnistamiseksi  ris. alustransponderijär-
jestelmä  eli AlS  (Automatic Identifica-
tion System).  Thvoitteena  on  AIS:n  saa-
minen pakolliseksi ainakin kaikille mat-
kustaja-aluksille. 

IMO:n navigaatiota  käsittelevä alako-
mitea hyväksyi järjestelmälle operatilvi

-set  vaatimukset, kansainvälinen telekom-
munikaatiounioni  ITU  antoi kaksi taa-
juutta AIS-käyttöön  ja  kansainvälinen 
majakkajärjestö IALA laati siitä teknisen 
erittelyn. Merenkulkulaitos  on  osallistu-
nut järjestelmän kehittämiseen yhdessä 
Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen 
kanssa sekä järjestelmän testaukseen 
muutamissa aluksissa. 

EU:n  komission  alaisen satama-  ja  me
-nliikennetyöryhmän  työskentelyssä ol-

tiin mukana. 
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MERENKULKULAITOKSEN  ORGANISAATIO 
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 merenkulkupiiri  

Liikenne- 

- - 

	sasto  

Pohjanlanden 
 merenkulkupiiri  

Järvi-Suomen 
 merenkulkupiiri 

I 	 I 	 I 

4  
Asiakkaat  

MERENKULKULAITOS  1997  

Keskushallinto  
1997  Muutos  %  

Suomenlahti  
1997  Muutos  %  

Saaristomeri  
1997  Muutos  %  

Pohjanlahti 
1997  Muutos  %  

	

Järvi-Suomi 	Yhteensä  

	

1997  Muutos  % 	1997  Muutos  %  

Väylät  km  
Kauppamerenkulku  1.518 -1,7 2.515 -1,6 882 -7,5 815 0,2 	5.730 -2,3  
Muu  vesiliikenne  1) 967 7,8 1.960 -2,6 2.125 12,9 5.485 0,4 	10.537 2,8  

Luotsatut rnailit  343.576 -10,4 214.019 3,6 83.583 17,4 168.408 -0,9 	809.586 -2,6  

Henkilöstö (HTV)  747 -1,6 258 -0,4 348 3,0 193 -3,0 403 -5,2 	1.949 -1,6  

Tulot  (1000  mk)  83.638 25,6 67.044 4,1 39.334 18,1 20.232 39,0 18.296 0,4 	228.543 15,9  

Menot 
Palkat  174.966 -1,7 68.589 1,9 86.295 4,2 43.317 -2,3 78.460 -0,2 	451.628 0,1  
Muut kulutusmenot  127.740 4,5 21.529 3,3 30.096 14,9 17.298 19,0 32.314 -5,2 	228.977 5,1  
Investoinnit  358.104 100,1 15.522 -3,3 19.358 -28,8 63.487 -3,2 11.190 -35,8 	467.661 53,2  
Satamien rakentaminen  ja 

 valtionavut  2) 131.019 -1,4 0 -100,0 170 -71,9 1.091 -15,9 100 -80,8 	132.379 -2,7  

Yhteensä  791.829 29,4 105.640 0,7 135.919 -0,7 125.194 -0,4 122.064 -6,6 1.280.645 15,4  

Saimaan kanavan 
hoitokunta  1.101 -0,8 	1.101 -0,8  

Työllisyyden hoito  2) 218 49,0 1.229 -37,8 2.400 -63,2 8.046 8,3 12.752 -29,8 	24.643 -28,0  

Menot yhteensä  792.047 29,4 106.869 0,0 138.318 -3,5 133.239 0,0 135.917 -9,4 1.306.390 14,0 

1) Suomenlanden piirin luku sisältää venereitit  
2) mom 31.32.30  sisältää  3 731,33  mkja  mom. 34.06.77  sisältää  18481.91  mk siirtomäärärahan peruutukset vuodelta  1994  
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